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Ref:CG 5/17 

 
 
 ACORDS adoptats per la Comissió de Govern en la sessió ordinària de 9 de febrer de 2017. 
 
 Aprovació de l'acta de la sessió de 2 de febrer de 2017. 
 

Part decisòria 
 
 Propostes d’acord  
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1.-  (004/2017 SG) APROVAR el projecte normatiu per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal, 

amb la finalitat d’establir un nou sistema per a l’aixecament de les actes de les sessions de les 
Comissions del Consell Municipal, dels Consells de Districte i d’altres òrgans col·legiats, basat en el seu 
enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; i DONAR-LI el tràmit 
previst a l’article 111 del Reglament Orgànic Municipal. 

 
2.-  (941/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Fina Ferrer Vidal (mat. 74110) entre la 

seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la categoria professional de Tècnica Superior 
en Psicologia, amb destinació al Departament d’Atenció, Acollida i Violència Masclista de la Gerència 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 
(80.30.SS.20), i l’activitat pública com a professora associada, a temps parcial, a la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016/2017, des del 15 de setembre de 
2016 fins al 14 de setembre de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions 
Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per 
canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3.-  (942/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat. 26826) entre la 

seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la categoria professional de Tècnic Superior 
en Dret, amb destinació al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de l’Eixample, on 
ocupa el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat pública com a professor associat, a temps 
parcial, a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al 
curs acadèmic 2016/2017, des de l’1 de setembre de 2016 fins al 28 de febrer de 2017. La dedicació a 
la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el 
municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa 
aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de 
les circumstàncies relatives al mateix. DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
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4.-  (989/2016) AUTORITZAR la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Àngels Orriols Sallés (mat. 

24.919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la categoria professional de 
Tècnica Superior en Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics de 
la Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat pública com 
a professora associada a temps parcial a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs acadèmic 
2016-17 des de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.  La dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció. 

 
5.-  (36/2017) CONVOCAR la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 de la família General (GE), d'El 

Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria i Història de la Gerència de l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB); i APROVAR les bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 
08014551). PUBLICAR aquest acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web de l’Ajuntament de Barcelona. DONAR compte de la present resolució a la Comissió 
de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6.-  INFORMAR favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el document de 9 de febrer de 

2017. 
 
9.-  (E.03.6001.17) ENCARREGAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 

habitatges primer cinquè, primer sisè, segon cinquè, segon sisè, tercer sisè i plaça d’aparcament R14 
de la planta soterrani de la finca del carrer Constitució núms. 73-77, amb la finalitat de destinar-los a 
reallotjament d’afectats urbanístics.  

 
10.-  (E.08.6092.16) ESMENAR, d’acord a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord de la Comissió de Govern de 22 de 
desembre de 2016, en el sentit que l’entitat financera a qui s’adquireix l’habitatge en exercici del dret de 
tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, ubicat a la planta baixa del carrer Mare de Déu de les Neus núm. 14, és Sabadell Real 
Estate Activos, SA (NIF A66047945), mantenint inalterades la resta de condicions de l’acord. 

 
11.-  (E.09.6058.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), amb  NIF A86602158, l’habitatge àtic tercera 
del carrer Ausona núm. 71 (finca registral 32128 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en 
virtut del dret de tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu de la compravenda l’import de 71.280,00 
euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 71.280,00 euros amb càrrec a 
l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 
del pressupost municipal de l’any 2014, ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, 
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així com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer 
social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels 
quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de 
la Propietat. 

 
12.-  (E.09.6059.16) ADQUIRIR, a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander SA, (CIF 

A-39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer Ausona núm. 75 (finca registral 13.754 
del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de tempteig que ostenta la 
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del 
punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; APROVAR com a preu 
de la compravenda l’import de 70.000,00 euros; LLIURAR al Patronat Municipal de l’Habitatge la 
quantitat de 70.000,00 euros, amb càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de 
desembre de 2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
ENCARREGANT-LI el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i administració del referit 
habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; FORMALITZAR la compravenda, prèvia cancel·lació 
d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació 
municipal; i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat. 

 
13.-  (3–001/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-001/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 371.232,38 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics, de conformitat 
amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 17012591; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal. 

 
14.-  (3–005/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-005/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2017, 
d’import 155.864,63 euros, per atendre despeses addicionals de contractes de serveis de gestió de 
Centres Cívics i Casals per a la gent gran, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17012791; i 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal.  

 
15.-  (3-007/2017) APROVAR l’expedient núm. 3-007/2017 de modificacions de crèdit, consistent en 

transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, 
d’import 3.500.000,00 euros, per atendre la despesa en  subvencions per a persones amb pocs 
recursos, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable núm. 17013091; i PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 

16.-  (20170032) APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Transports 
de Barcelona, SA, amb NIF núm. A08016081, per tal de regular el subministrament de bitllets senzills 
de transport públic, per viatjar a la xarxa d’autobusos de Transports de Barcelona, destinats 
exclusivament a persones usuàries de l’Equipament Integral Zona Franca per a persones sense sostre, 
amb efectes des de la signatura fins al 31 de desembre de 2018. AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor 
de Transports de Barcelona, SA, amb NIF núm. A08016081, la despesa de 42.000,00 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a la partida 0201 23141 22699 del pressupost de despeses de 2017 per a finançar les 
obligacions derivades d’aquest conveni en l’esmentat exercici. FACULTAR l'Ima. Sra. Laia Ortiz i 
Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. 
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17.-  (20170033) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 17000206, que té per objecte la contractació de 45 
places d’acolliment residencial temporal al Centre Cal Muns, durant el termini comprès entre el 15 de 
febrer de 2017 o del següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre 
de 2018, a la vista de l’informe emès per la Cap del Departament d’Atenció a Persones Vu lnerables del 
9 de gener de 2017, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 
2.168.561,85 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb l’article 170.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) 
del TRLCSP, segons es justifica a l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa 
d’aquest contracte per un import de 2.168.561,85 euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR l’esmentat 
contracte  per un import de 2.168.561,85 euros, exempt d’IVA, a Sant Pere Claver, Fundació Serveis 
Socials, amb NIF núm. G65662819, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost posterior a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 
amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable. FIXAR en 
108.428,09 euros l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la 
declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR 
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi 
interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat 
l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
18.-  (20172016) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la XX edició 

del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE 
a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si 
s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars 
en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 
CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; i AUTORITZAR la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 
del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
19.-  (20172017) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la VII edició 

del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a 
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes 
de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, 
les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el 
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premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; AUTORITZAR 
la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2017, 
per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
20.-  (20172018) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la I edició del 

Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE a 
informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes 
de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, 
les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, CONVOCAR el 
premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; i 
AUTORITZAR la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11 del pressupost 
de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
21.-  (20172019) APROVAR inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la XV edició 

del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs en el Districte de Sants-Montjuïc; SOTMETRE 
a informació pública les esmentades bases particulars, per un termini de vint dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler 
d'edictes de l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si 
s’escau, les al·legacions que creguin adients; TENIR per aprovades definitivament les bases particulars 
en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest cas, 
CONVOCAR el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona; i AUTORITZAR la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec a la partida 48101.338.11del 
pressupost de l'any 2017, per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest premi. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
22.-  (3/2013) AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per la continuïtat del servei pel període de l’1 al 

31 de març de 2017 del contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, número 
12C00032, que té per objecte la direcció i dinamització del Centre Cívic Casa Groga i ludoteca Casa 
Groga, per una subvenció màxima  de 21.517,50 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en aquest mateix document, en compliment de les clàusules núm. 17, 2b) i núm. 3, 1.2 c) del 
plec de clàusules administratives de l’esmentat contracte, i el previst a l’article 235 a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
DISPOSAR-LA a favor de QSL Serveis Culturals SLU, NIF B60641925. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, comparegui per 
formalitzar la continuïtat del servei del contracte a les dependències del Districte d’Horta-Guinardó. 
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Directora de Serveis a les Persones i Territori del 
Districte d’Horta-Guinardó. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
23.-  (BC 2017/002) APROVAR inicialment el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a implantar als 

carrers de la xarxa secundària de bicicleta (període 2017-2018) de Barcelona, d'iniciativa municipal, 
d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes 
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es dóna per reproduït, per un import d'11.833.433,90 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
Districte de l'Eixample 

 
24.-  (16PL16436) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de l’edificació en el carrer de Balmes, 
núm. 167 i carrer Paris, núms. 208-210, promogut per Duim Investment 2015, SL, amb les prescripcions 
a que fa referència l’informe complementari de 8 de febrer de 2017, de la Direcció de Serveis de 
Planejament, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-
LO al públic pel termini d’un mes; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sant Martí 

 
25.-  (16PL16415) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 4 del PMU Perú-Pere IV Illa delimitada entre els 
carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà, promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, 
S.A.; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
26.-  (17PL16449) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici Industrial consolidat situat al carrer 
de Ciutat de Granada, núm. 123, xamfrà amb el carrer de Tànger 96 -Districte d’activitats 22@-, 
promogut per Jonko, SL; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat.  


